
 
 
 
 

metrokaart verduurzamen en toekomstbestendig maken van de 
wijk De Nude in Wageningen 

 
Deze kaart maakt inzichtelijk (als ie straks helemaal klaar is):  
 

1. wat het werk is dat er de komende jaren in De Nude moet gebeuren 
2. wie wat doet 
3. wie eigenaar / opdrachtgever / aanspreekpunt is 
4. waar knooppunten voor samenwerking liggen 
5. waar mijlpalen, consolidatiemomenten en deadlines liggen 
6. waar instapmomenten en uitstapmomenten voor samenwerking liggen 
 
Integraal gebiedsgericht werken vraagt om overzicht, samenwerking en autonomie. De machinisten van de 
metrolijnen moeten autonoom kunnen rijden, in afstemming met de andere metrolijnen. Communicatie en 
overzicht (wat is jouw plek in het geheel, welke aansluitingen met de andere metrolijnen zijn er, wat is de volgorde) 
zijn hierbij essentieel. De metrokaart, werkbijeenkomsten, werkgroepen en nieuwsbrief zijn hulpmiddelen hierbij.  
 
 



Legenda: 
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Lijn 1: Energietransitie 
Eigenaar lijn: Gemeente Wageningen 
Trekker: Sanne Meelker 
 
Startpunt: Vanuit haar klimaatbeleid is de gemeente Wageningen al enkele jaren aan het nadenken over alternatieven voor  aardgas bij warmtevoorziening 
van  bestaande- en nieuwbouwwijken. De gemeente werkt in wijkprojecten toe naar een uiteindelijke uitfasering van het aardgas. De Nude is één van de 
twee wijken in Wageningen die zijn aangemeld als wijk van de toekomst voor het Gelders Energie Akkoord. Samen met alle belanghebbenden en 
netwerkbedrijf Alliander willen we de energietransitie in de Nude vorm gaan geven. De gemeente ondersteunt een proces naar Nul op de Meter van de VVE 
aan de Nolensstraat.  
 
Eindpunt: 2030 
Energieneutraal en aardgasloos 
 
Projecten en tussenstations (opdrachtgevers tussen haakjes): 
Onderzoek TAUW naar energieopties voor de wijk (Sanne Meelker) 
Onderzoek studenten WUR buurtvergisting (Sanne Meelker) 
Onderzoek Geothermie (Parenco) 
VVE-Nolensstraat naar Nul op de Meter (Gerben Kuik) 
Bakker VVE-beheer: Strategie uitrol VVE’s (Peter van Wondergem) 
 
Bijeenkomsten / concrete actie: 
• 20 Juni: VVE bijeenkomst Wageningen met speciaal deel voor VVE’s Nude (Sanne Meelker) 
• (datum PM) Smart-energy-planner-sessie. De Smart Energy Planner koppelt het aanbod van 
duurzame energie  aan de energievraag in de Nude (Sanne Meelker)  
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Relaties met andere lijnen: 
- Riolering en klimaat 
- Renovatie (huur)woningen 
- Nieuwbouw Idealis 

 

Betrokken personen/organisaties 
Gemeente Wageningen, Sanne Meelker 
De Woningstichting, Jerry Giesbers 
Alliander, Jack vd Pers 
VVE Nolensstraat,  Gerben Kuik, Hans vd Hombergh 
Bakker VVE beheer, Peter van Wondergem 
Idealis, Bart van As 
TAUW: onderzoek energieopties 
VB&T Vastgoedbeheer, Robrecht Schoufs 
Bewoners: Leo van Dorp (ideeën voor verduurzaming), Dick Zee (meedenken, isolatie), 
Florian Becker,  Reineke Reiffers (isolatie, graag van gas af), Th. Van Niekerk 
(energiekenner), Peter Tijssen, Diek Duijvetter, Mirjam Boswijk , Bart Kerkstra , Theo van 
Miekerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideeën vanuit bewoners: 
Zonnepanelen op daken en aan voorgevels van de flats. 
 
Wat is al gedaan? 
• Verkennend onderzoek studenten WUR naar wensen bewoners mbt energietransitie 

in de wijk. 
• Woonwensenonderzoek De Woningstichting 
• Bewonersbijeenkomst Warm Wageningen 
• Verkennend onderzoek VVE Nolensstraat 
• Projectgroep Energie met vastgoedeigenaren en bewoners gestart 



Lijn 2: Groot onderhoud huurwoningen 
Eigenaar lijn: De Woningstichting 
Trekker: Jerry Giesbers 
 
Startpunt: 
De woningen in de Nude zijn dik 50 jaar oud. Veel flats zijn aan groot onderhoud toe. De Woningstichting wil hier vanaf 2019 mee aan de slag. De Woningstichting streeft naar 
beschikbaarheid van kwalitatief goede, prettige, betaalbare en duurzame woningen in een prettige woonomgeving. Er is inmiddels een woonwensenonderzoek onder alle 
huurders uitgevoerd. Hieruit komt de Nude als minst gewilde Wageningse wijk naar voren. 65% geeft aan binnen 5 jaar te willen verhuizen. Anderzijds geeft ook ruim 20% aan 
hier nooit meer weg te willen. Bij het groot onderhoud wordt ook meteen gewerkt aan energiebesparing en levensloopbestendigheid. Ook wordt gekeken naar betere 
mogelijkheden voor afvalscheiding. Er is een afname in diversiteit van bewoners in de wijk. 
Overigens denken ook veel VVE’s over groot onderhoud. Bakker VVE-beheer werkt actief aan verduurzaming van de woningen.De gemeente Wageningen voert haar Woonvisie 
uit. Onderwerpen daarbinnen zijn: langer zelfstandig wonen, gedifferentieerde buurten in doelgroep, type woning en prijs van de woning, kwaliteit en leefbaarheid woningen, 
woonomgeving, tijdelijke kortdurende woonoplossingen, mantelzorgunits, domotica, gecombineerde woningen. De Nude is mogelijk een geschikte 
Plek om te gaan experimenteren met tiny houses. 
 
Eindpunt (PM):  
Duurzame, CO2-neutrale, geïsoleerde, levensloopbestendige, courante, betaalbare woningen. Waardeontwikkeling. 
 
Projecten en tussenstations: 
1e helft 2018: strategische uitgangspunten Woningstichting aanpak renovatie 
2019 Technische uitgangspunten gereed 
Vanaf medio 2019 start groot onderhoud 
 
Bijeenkomsten / concrete actie: 
Besluitvorming De Woningstichting (<zomer) 
In regiegroep doorpraten over vervolgstappen, oa diversiteit, onderhoud tuintjes en afvalinzameling zijn aandachtspunt 

 
 
 



Relaties met andere lijnen: 
- Participatie en gezondheid 
- Energie 
- Afval 
- Groen en verharding  
 

Aandachtspunten volgens bewoners: 

Mooie appartementen, betaalbaar, goede prijs/kwaliteit, vriendelijke mensen, roering en gezelligheid van de studenten. 
Maar er is ook overlast als gevolg van verschillende leefstijlen en je hoort ook wel zeggen ‘als het kan ben ik hier weg’. 
Behoefte aan heldere en begrijpelijke communicatie. 
Aandacht voor afname diversiteit bewoners! 
Mogen scheefhuurders blijven wonen naar renovatie? 
Wat zou leuk zijn in de Nude volgens bewoners? 
• Mooiste flats van de wijk 
• Geïsoleerde woningen 
• Afvoer voor wasmachine in flats 
• Zonnepanelen op daken 
• Alternatieve energievoorziening zoals in Kortenoord 
• Werkende lift ook naar kelder 
Ik zou als oudere blijven wonen als: er een lift was , er nieuwe flats en aanleunwoningen kwamen, toegankelijk voor 
rollators, ik niet op de BGG hoefde te wonen, als voorzieningen naar mij toe zouden komen, Betere voorzieningen, 
Supermarkt op loopafstand, De Nudehof blijft, mijn Woning geïsoleerd was 
 
Betrokken personen / organisaties: 
De Woningstichting: Nathalie vd Slikke, Jerry Giesbers, Jacqueline Annema, Annelies Barnard 
Gemeente Wageningen: Wendy Thissen 
Kleurrijk Nude, bewonerscommissie: Maartje Bulkens, Stefan Lösch 
Bewoners: Esther Böhmer (renovatie huurwoning, energie), Energie (zie ook daar): Leo van Dorp, Dick Zee,  
Florian Becker, Reineke Reiffers, Th. Van Niekerk 
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Lijn 3: Nieuwbouw studentenhuisvesting Idealis 
Eigenaar lijn: Idealis 
Trekker: Nico Stunnenberg 
 
Startpunt: Op herontwikkellocatie in de Nude worden 264 studenten wooneenheden gerealiseerd 
 
Eindpunt:  2e kwartaal 2020 
264 studentenwooneenheden, met een duurzame energievoorziening. Een studentenflat die bijdraagt aan een duurzame leefbare wijk. 
 
Projecten en tussenstations: 
Plannen Vo-DO gebouw - ontwerp klaar 
Inspraak/participatie omgeving: verbinding onderzoeken met zorg 
Bouw - gebouw klaar 
Huisvesten studenten 
In gebruikname gebouw en omgeving 
 
Relaties met andere lijnen: 
- Participatie en gezondheid 
- Groen en bestrating 
- Energie 
- Buurtbedrijf 
 
Betrokken personen en organisaties: 
- Idealis, Nico Stunnenberg 
- Gemeente Wageningen, Sanne Meelker 
 
Betrokken bewoners 
Nog geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Lijn 4: groen en verharding 
Eigenaar : Gemeente Wageningen 
Trekker: Wilma Pol 
 
Startpunt (januari 2019?): Het groen in de wijk, de ligging bij de uiterwaarden is een van de hoogst gewaardeerde kwaliteiten van de Nude. Het groen en de 
bestrating in de Nude zijn aan vernieuwing toe. De vijvers worden hierin meegenomen. Een deel van het groen, met name grote bomen en grote wortels veroorzaken 
overlast met parkeren en voor rollators. Er zijn problemen met parkeren. Bij de vernieuwing van het groen zoekt de gemeente betere aansluiting op het 
onderhoudsniveau en zoekt ze afstemming met de andere opgaven in de Nude. De groen- en verhardingsopgaven zijn volgend op de aanpassingen aan de woningen. 
 
Eindpunt: Flexibel, 2020? 
Groen en verharding vernieuwd en duurzaam, veilig ingericht 
Het groen heeft positief effect op gezondheid, welzijn en welbevinden van de wijkbewoners 
Klimaatbestendig (het groen verkoelt de wijk en helpt met het opvangen van regenbuien, het regenwater is afgekoppeld van het riool) 
Beheer en onderhoud verharding obv beeldkwaliteit ‘’wettelijk minimum’. Einddatum is flexibel. 
Oppervlaktewaterkwaliteit verbeterd 
 
Projecten en tussenstations verharding en groen: 
1. Voorstel integraal plan openbare ruimte, samen met afval, energie, riolering 
2. Beheer areaal gegevens 
3. Ophalen wensen, groen, parkeren en soort materiaal verharding  en Landschapsplan en en plannen van aanpak maken 
4. Realisatie 
Bijeenkomsten / concrete actie: 
• Jaarlijkse inspectie verharding, noodzakelijk onderhoud (regulier) 
• Voorzet voorstel integraal plan openbare ruimte (Sanne Meelker ism Gerrit Wanner, Harry Post, Rike vd Wiel) 
• Verkenning of buurtpleinenspel/straatberaad interessante aanpak biedt (Carla Onderdelinden ism Esther Flens en Gerrit Wanner) 
• Uitzoeken hoe het zit met eigenaarschap grond en onderhoud tuintjes bij flats en handhaving (Sanne Meelker) 
Relaties met andere lijnen: 
- Riolering en klimaat, Energie, Toegankelijkheid en veiligheid, Gezondheid, Buurtbedrijf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Betrokken personen en organisaties: 

• Gemeente Wageningen, groen: Wilma Pol, Harry Post , Gerrit Wanner.   
• Openbare ruimte: Remco van Ahee, Richard van Vliet.  
• Klimaat: Sanne Meelker. Toegankelijkheid: Wendy Thissen. 
• De woningstichting: Jacqueline Annema 
• Kleurrijk Nude: Maartje Bulkens 
• Solidez: Helma Hollestelle 
• Werkgroep Wageningen Toegankelijk: Werner Hendrick 
• Bewoners:  Irma de Jager (buurtmoestuin en hovenier), Dick Zee (meedenken) ,Diek Duijvetter 

(meedenken),Lucienne Vrijhoef (meedenken), Elly van Duijn (landschapsarchitect, inrichting openbare ruimte), 
Esther Böhmer (ecoloog, Gelders Landschap, meedenken over tuinen, groen) , Florian Becker (meedenken over 
biodiversiteit en beschermde soorten), Mirjam Boswijk (ideeën klein fruit), Reineke Reiffers (helpen in tuin), Remco 
vd Staaij (idee: van groen wandelgebied maken), Trijnie van Dijk (groen, tuin, groente) 
 

Aandachtspunten volgens bewoners: 
Verbinding door groen. Mooie inrichting groen, wilder. Meer groen bij woningen en aan Hoogvlietkant.  Van het groen 
een wandelgebied maken. Meer eetbaar groen, kleinfruit (bramen, bessen, rozenbottel) in de stroken met de struiken, 
grote bloembakken (groot) voor groenten. Picknickplekken. Hondenuitlaatplek. Let op: vleermuizen in de Nude! 
Bloembakken aan de balkons geven een leuk straatbeeld! Het groenonderhoud ziet er achterstallig uit. 
Verruiming openingstijden ACV. Kortere lijst op inzamelbakken. Groenbakken bij flats met tuin. 
Groen en grijs bieden veel potentie (sociaal, economie en natuur), ook voor wijkbedrijf. 
Rietrand langs waterpartij verdringt bloemenrand. 
Er is duidelijk verschil in onderhoudsniveau van groen bij huurdersflats en VVE’s en portiekflats en gallerijflats. Hoe 
vergroten eigenaarschap? 
 
Nog ergens plek te geven… 
Openbare verlichting (dynamische verlichting) 
Onderzoek steengoed benutten school 
Waterberging Nudepark (Klimaat) 
Daar waar nu Duikers liggen opp water maken (verbeteren oppwaterkwaliteit) 
Innovatatieve sanitatie + grinders onderhoud is DUWO <?? 
Doorgang verbeteren naar openbare weg en centrum (Nu gevoel van ver weg, maar is niet zo) 
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Lijn 5: Afval 
Eigenaar lijn: Gemeente Wageningen 
Trekker: Rike van der Wiel 
 
Startpunt: afval wordt onvoldoende gescheiden, veel zwerfafval, veel bijplaatsingen grof vuil naast containers, verouderder containers restafval, rommelig rond 
containers 
 
Eindpunt: Eind 2021 
Afval zoveel mogelijk gescheiden, geen/zeer weinig zwerfafval. Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor afvalcontainer/netheid (eigenaarschap), netter, 
goed functionerende containers. 
 
Projecten en tussenstations: 
• Onderzoek Studenten WUR (Rike vd Wiel) 
• Voorstel integraal plan openbare ruimte (Voorzet Sanne Meelker) 
• Inventariseren wat bewoners, gemeente willen en wat mogelijk is: rapport  met wat we gemeenschappelijk willen. 
• Pilot in gedeelte wijk. 
• Evalueren pilot en bij succes uitbreiden in wijk en aanpak 
 
Bijeenkomsten / concrete actie: 
• Regelmatig opschoonacties. Onder meer op 22 september Burendag. 
• Voorzet voorstel integraal plan openbare ruimte (Sanne Meelker ism Gerrit Wanner, Harry Post, Rike vd Wiel) 
 
Relaties met andere lijnen: 
- Groen en bestrating (bij plaatsen containers) 
- Vervanging riolering  (bij plaatsen containers) 
- Community (alle onderdelen) 
- Toekomstbestendige woningen (voor voorzieningen in huis) 
- OBS de Wereld (brok 2 en 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Betrokken personen en organisaties: 

Gemeente: Rike van der Wiel (coördinatie thema Afval, Wageningen Schoon 
ACV: inzameling en schone buurt coaches 
De Woningstichting: Jacqueline Annema (meedenken over afvalscheiding in de duurwoningen) 
Kleurrijk Nude: Stefan Lösch (opschoondag), 
Solidez: Helma Hollestelle 
WUR: inzet studenten (via Nina Vergoossen) 
Bewoners: Werner Hendrickx, Stefan Lösch,  
Er is behoorlijke animo voor opruimacties in de wijk. 
 

Aandachtspunten volgens bewoners: 

Er is veel troep op straat met name rond de containers. Ook mensen uit andere wijken komen hier afval 
dumpen. Afvalscheiding is lastig in de appartementen. Sommige mensen hebben overlast van de glasbakken. 
Sommige mensen hebben een houding van ‘ik betaal toch belasting, kan de gemeente niet vaker 
schoonmaken?’ 
Wat zou goed zijn in de Nude volgens bewoners? 
• Verruiming openingstijden ACV 
• Meer structurele aanpak opschoondagen. 
• Meer afvalinzamelpunten (ook in centrum) 
• Ondergrondse afvalcontainers 
• Goede instructies (ook internationaal) 
• Grotere groencontainers 
• Ander systeem voor grofvuil 
• Mogelijkheden voor afvalscheiding in huis 
• Plastic container bij deur 
• Onderzoek naar kosteneffectiviteit bijplaatsingen versus gratis wegbrengen / ophalen 
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Lijn 6: Riolering en klimaat 
Eigenaar lijn: gemeente Wageningen 
Trekker: Harry Post 
 
Startpunt:  
De gemeentelijke riolering is 50-55 jaar oud. Hoeft nog niet vervangen te worden. Is wel een potentiele financieringsbron voor andere ambities. De opgave is volgend op andere 
ambities. 
 
Eindpunt:  Flexibel (2020?) 
Vernieuwde  riolering voert alleen vuil water af. Dit biedt potentie voor energieopwekking. Het regenwater is ontkoppeld van de riolering, ook van regenwater dat van de daken 
komt. Heel nieuw sanitatiesysteem.  
Projecten en tussenstations: 
Voorstel integraal plan openbare ruimte (voorzet door Sanne Meelker) 
PVA (Plan van aanpak ondergrondse infrastructuur -Bestuurlijk laten aftikken -Kansen voor subsidies bekijken) 
Opstellen voorwaarden 
Proef met vermaling GFT en vacuum toiletten bij groot onderhoud van de eerste flats in de Nude 
 
Concrete actie: 
inplannen overleg Harry / Ilse (WUR) /  Adviesbureau sanitatie / dWS om te kijken of onderzoek naar alternatief  
sanitatiesysteem / vergisten van GF afval een rol zou kunnen spelen in energiesysteem vd wijk. Wellicht kan er een 
proef gedaan  worden bij die eerste twee flats. 
Voorzet voorstel integraal plan openbare ruimte: Sanne Meelker ism Gerrit Wanner, Harry Post, Rike vd Wiel 
 
Relaties met andere lijnen: 
- Gelijktijdig met energietransitie (mn warmtenetten) 
- Renovatie woningen 
- Klimaat 
- Groen en bestrating 
 
Betrokken personen en organisaties: zie andere opgaven 



Lijn 7: Veiligheid en toegankelijkheid 
Eigenaar lijn: Gemeente Wageningen 
Trekker: Sita Hes 
 
Startpunt: Er is geen buurtpreventiegroep, de wijkagent is te weinig zichtbaar,  
Te weinig parkeerplaatsen, te veel vrachtwagens, criminaliteit, donkere hoekjes 
 
Eindpunt: 2019/2020 
Veiliger buurt met voldoende parkeerplaatsen, wijkagent zichtbaar, meer buurtpreventiegroepen. De wijk is veilig en toegankelijk voor alle bewoners met speciale 
aandacht  voor senioren, gehandicapten en kinderen.  
 
Projecten en tussenstations: 
Wijkagent profileren, tijdstip spreekuur, school (en politieteamleider vragen om aanpak werkplek wijkagent) 
Voorlichtingsavond buurtpreventie 
Goede bewegwijzering vanaf grote weg voor vrachtwagens 
Donkere hoekjes verlichten 
Verkennen deelautoproject (mywheels aanschrijven voor auto) 
 
Concrete actie: 
Overleg met wijkagent Wiro Pillen en Sita Hes over aandachtspunten veiligheid in de Nude. Dan ook afbakening van metrolijn bepalen. 
 
Relaties met andere lijnen: 
Verbonden community (buurtpreventie), Groen en verharding, Wijkbedrijf (deelautoproject) 
Betrokken personen / organisaties: 
Gemeente Wageningen: Sita Hes 
Politie, Wiro Pillen 
OBS de Wereld 
Werkgroep Wageningen Toegankelijk: Werner Hendrickx 
Bewoners: PM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voorstel: toegankelijkheid 
meenemen in groen en 

verharding,  
Deelauto’s meenemen in 

buurtbedrijf. 
Veiligheid apart 



Lijn 8: OBS De Wereld 
Eigenaar Lijn: OBS De Wereld 
Trekker: Monique Delno 
 
Startpunt: 
OBS de wereld zit onder de opheffingsnorm. Vraag is of de gemeente en wijk de basisschool willen behouden in de Nude. Of is er meer draagvlak voor verplaatsing van de 
school? 
 
Eindpunt: besluitvorming in 2018? 
Basisschool boven de opheffingsnorm en samenwerkingspartners als startpunt voor bredere functie van de basisschool. Droom is in samenwerking van de Nude een 
educatieve wijk te maken, waar kinderen, ouders en andere bewoners van de wijk zich goed kunnen ontwikkelen en leven. De school kan daar een ontmoetings- en leerplek 
in zijn. Combinatie met andere functies zoals bijvoorbeeld plek voor kinderopvang, dependance wijkpolitie, SBAO, startpunt, integraal kindcentrum Kortenoord. 
 
Projecten en tussenstations: 
Er moet een politieke keuze worden voorbereid en gemaakt over de toekomst van de school.  
Verantwoordelijk: OBS de Wereld en gemeente Wageningen. 
Deadline: xxx 
 
Bijeenkomsten / concrete acties: 
Overleg tussen gemeente en basisschool over concretiseren aanpak 
 
Relaties met andere lijnen: 
- Huisvestingsbeleid Woningstichting 
- Community en communicatie 
- Participatie (Werk en inkomen) 
 
Betrokken  personen  en organisaties: 
OBS de Wereld, Monique Delno, directeur 
Gemeente Wageningen, ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Lijn 9: Gezondheid 
Eigenaar lijn: Gemeente Wageningen 
Trekker: PM 
 
Startpunt: 
Beter leven challenge, buurtuinen met actieve bewoners, speelplekken, school en kinderopvang, aanleunwoningen. Huis van de wijk Nude, Horecawerkplek, JOGG, Catering 
 
Eindpunt: 
Buurtpunten met ondersteuning van WMO-jeugd. Klantmanagement  consulent inkomen- spreekuren. Minder geluid weg. 
 
Projecten en tussenstations: 
Ambassadeurs per flat tbv mond op mondreclame en vertegenwoordiging flats (Community) 
Betrokken, kleine bijeenkomsten met thema 
Digitale info voor activiteiten (zie community& communicatie) 
Financiering regelen 
Sport en beweging stimuleren, bijvoorbeeld trimbaantoestellen bouwen en clinics 
Een pilot met spreekuren WMO, AMW, jeugdconsulent  (mini-palet ondersteuningspunt) 
4 x per jaar een feest oid. Eerste keer heel kleinschalig (Zie community) 
Fotosafaries (zie community/storytelling) 
 
Relaties met andere lijnen: 
Groen en bestrating 
Financiering 
Buurtbedrijf 
Community en communicatie 
 
Betrokken personen / organisaties: 
Solidez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Lijn 10: Buurtbedrijf en participatie 
Eigenaar lijn: Bewoners samen met gemeente 
Trekker: PM voor nu: Carla Onderdelinden / Esther Flens 
 
Startpunt:  

Het werk in de wijk wordt vooral gedaan door mensen van buiten de wijk. Er komt veel geld de wijk in, maar het stroomt er net zo hard weer uit. De opgaven in de Nude 
betekenen veel werk. Kan dit werk zoveel mogelijk door bewoners zelf worden gedaan? Hier zijn zowel het werk in de planvorming als het werk in de uitvoering interessant. 
Maar ook regulier werk (zoals onderhoud aan woningen en groen) en nieuw werk en voorzieningen waar behoefte aan is (denk aan autodelen, buurtverhuizingen) kan door 
bewoners zelf worden gedaan en onder worden gebracht in een buurtbedrijf.  

Eindpunt:  
Eigenaarschap bewoners over wijk en eigenleven. Zelfredzame, betrokken community / wijk met eigen identiteit, waar het werk dichtbij de mensen wordt georganiseerd in een 
of meerdere buurtbedrijven. Waarde en geldstromen in de wijk houden. 
 
Projecten en tussenstations: 
• Ontwikkelen gebiedsprofiel: zicht op geldstromen en waarden in de wijk en mogelijkheden voor businessmodellen voor  
buurtbedrijf (ToekomstSterk) 
• Verkennen mogelijkheden buurtgroenbedrijf (onderzoek studenten WUR maart, april, mei) 
• Verkenning mogelijkheden participatie mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (najaar) 
• Afstemming Stadswerkplaatsen Solidez 
• Verkennende gesprekken bewoners en gemeente en zoeken ambassadeurs per flat 
 
Bijeenkomsten en concrete acties: 
Excursie naar het Spijkerkwartier Arnhem 22 juni. (Carla Onderdelinden) 
Verkennende gesprekken met met geïnteresseerde bewoners, Gemeente (participatie, werk inkomen en openbare ruimte),  
Solidez, provincie GLD,  ontwerpbureau Roza en maken eerste plan van aanpak (Carla Onderdelinden) 
Verkennen belangstelling om buurtbedrijf onderwerp te maken van afstudeeronderzoek (Maartje Bulkens) 
 

 
 
 



Relaties met andere lijnen: 
- Alle andere lijnen hebben een relatie met deze lijn. Met name van belang zijn: energie, groen en verharding, 
- renovatie huurwoningen, participatie en gezondheid, wijkbedrijf 
 

Ideeën volgens bewoners: 

Buurtgroenbedrijf, (studenten)verhuisbedrijf, buurtkringloopwinkel (Samenwerking zoeken met Idealis ivm 
beheer overtollige huisraad!), autodeelproject, onderhoudsbedrijf. 
Organiseer een overall plan waar medewerkers/vrijwilligers op aan kunnen haken. Individuele ideeen van 
vrijwilligers kunnen ruzies veroorzaken en je bent dan teveel overgeleverd aan de grillen van de dag. 
Kreten: 
Zorgtransitie, buurtzorgwinkel / Werkgelegenheid (90% heeft werk) / Populaire wijk / participatief proces / 
bruishuis (in de Nude) 
 

Gemeente 
wijkmanage-

ment, 
participatie, 

beheer 
ruimte 

Solidez 
verbinden, 
stadswerk-
plaatsen, 
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Spectrum 
Elan 

meedenken, 
mee-

ontwikken 

De Woning-
stichting 
mogelijk 

opdracht-
gever 

Kleurrijk 
Nude 

contact 
huurders, 
nextdoor, 
facebook 

Bewoners 
ont-

wikkelen 

Betrokken personen en organisaties: 
Bewoners: Irma de Jager, Lucienne Vrijhoef, Mirjam Boswijk, Dirk Tijmons, Esther Böhmer, Salome Boyd, 
Maartje Bulkens, Diek Duijvetter, Karel de Jong, Stefan Lösch 
Gemeente Wageningen: Remco van Ahee, Richard van Vliet, Harry Post, Richard Veldman, Wilma Pol 
Solidez: Helma Hollestelle 
De Woningstichting: Tessel Driesprong (gebiedsprofiel) 
Alliander: Jack vd Pers (gebiedsprofiel) 

werk en 
opgaven 

in de 
wijk 

mensen 
in de 
wijk 

buurt 
bedrijf 



Lijn 11: Community en communicatie 
Eigenaar lijn: Bewoners samen met gemeente 
Trekker: Carla Onderdelinden (voorlopig) 
 
Startpunt:  

Er gebeurt van alles in de Nude maar er is nog niet veel samenhang tussen de verschillende activiteiten. Het gemeentelijke programma Samen Wageningen (Esther Flens) 
bevordert samenwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, gemeente. Gemeente Wageningen, Solidez, Kleurrijk Nude en de 
Woningstichting werken hieraan samen in de Nude. Ook OBS De Wereld organiseert verbindende activiteiten, bv. Koffiemomenten voor ouders. In het Huis van de Wijk is meer 
informatie te vinden over Nude Toekomst en kunnen bewoners terecht voor meer informatie. Het programma Kind Centraal richt zich op het organiseren van buitenschoolse 
activiteiten in de Nude en is het belangrijk dat ouders en kinderen in het proces worden betrokken.  

 
Eindpunt:  
Zelfredzame verbonden community / goede communicatiekanalen, fijnmazig bewonersnetwerk 
 
Projecten en tussenstations: 
Aftasten wat bewoners belangrijk vinden/ Communitybuilding: Organiseren straatbarbeques/gesprekken (Stefan Lösch) 
Verkennende gesprekken bewoners en gemeente en zoeken ambassadeurs per flat (Stefan Lösch / Carla Onderdelinden) 
Activiteitenkaart Nude 
 
Bijeenkomsten en concrete acties: 
Nieuwsbrieven (Merel Schouten) 
Burendag en buurtbraderie 22 september (Helma Hollestelle Solidez) 
Werkbijeenkomsten stakeholders en bewoners (Carla Onderdelinden) 
 
 

 
 
 



Al aanwezig: 
• Nextdoorapp 
• Facebookpagina Kleurrijk Nude 
• Nieuwsbrief 
• www.wageningenwoontduurzaam.nl 
 
Relaties met andere lijnen: 
- Alle andere lijnen hebben een relatie met deze lijn.  

 
Van belang volgens bewoners: 

In de Nude heerst een gemoedelijke, open sfeer. Mensen zijn bereid elkaar te helpen. Tegelijkertijd geven 
mensen aan dat de sociale cohesie steeds meer lijkt te verdwijnen, mensen leven in hun eigen bubble. 
Eenzaamheid is een groeiende zorg. Op sommige plekken is sprake van overlast (geluid en gedrag) met name als 
gevolg van verschillende leefstijlen (denk aan studenten – ouderen –werkenden) en verkeer. 
Leuk voor de Nude: Vaker buurtbijeenkomsten, Portieken socialer maken, Groot sociaal netwerk, Meer 
committment, Samen doen, Meer met elkaar in gesprek, Picknickplekken.  
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Betrokken personen en organisaties: 
Kleurrijk Nude: Stefan Losch en Maartje Bulkens 
Solidez: Helma Hollestelle 
De WoningStichting: Lenny van de Aa (communicatie), Jacqueline Annema (woonconsulent) 
Gemeente Wageningen: Esther Flens (wijkmanagement), Jan Gijsbertsen (participatie), Karianne Radstake (Kind Centraal) 
OBS de wereld: Monique Delno 
Spectrum Elan: Jouwert van Geene 
WUR: Settings for Health promotion 
Bewoners: Stefan Lösch (communitybuilding), Wiepke Wissema (actieve rol), Erik Lammers (actieve rol 
communitybuilding), Kim van der Molen (helpen met ontmoeting organiseren),  
Merel Schouten (visuals en online communicatie) 


